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RESUMO  

Introdução: O trabalho do Psicopedagogo contribui na busca de soluções para a questão das 

dificuldades de aprendizagem em suas variadas formas. O objetivo da Psicopedagogia é 

colaborar com todos aqueles que têm dificuldades de aprendizagem, que reprovam, que não 

conseguem acompanhar os seus colegas e que muitas vezes são deixados para trás no processo 

de aprendizagem seja na escola ou no mercado de trabalho. Objetivo:  O objetivo foi perceber 

como o trabalho do psicopedagogo pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem do aluno 

com deficiências de aprendizagem. Metodologia: Para isso utilizamos a pesquisa bibliográfica 

para captarmos aspectos da situação e atuação do profissional de psicopedagogia no Brasil. 

Resultados e discussão: É possível perceber que psicopedagogo tem uma vasta área de 

trabalho, por estar compondo uma equipe multidisciplinar, está envolvido sempre com o 

crescimento do ser humano, envolvendo para aprendizagem significativa, sendo um parceiro 

nas diferentes instituições. O profissional dessa área para fazer seus diagnósticos, para analisar 

os casos e criar dispositivos que o ajudem a solucionar ou auxiliar, deve partir de análises, 

observações, que devem estar associados ao contexto da pessoa com um todo e das suas 

dificuldades.  Conclusão: O profissional da área da Psicopedagogia surgiu com a necessidade 

do estudo do processo de aprendizagem dos seres humanos, é quem estuda e auxilia no 
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complexo e extenso processo de ensino aprendizagem. A atuação do profissional é 

complementada com uma equipe multidisciplinar de trabalho, contando com psicólogos, 

pedagogos, neurologistas, assistentes sociais. 
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